Załącznik nr 1
Kryteria oceny w ramach poszczególnych kategorii wraz z punktacją.

1. WYPOCZYNEK U ROLNIKA
Obiekt jest skategoryzowany w ramach systemu oceny Wiejskiej Bazy
Noclegowej i posiada status obiektu „Wypoczynek u rolnika”
Opis bazy noclegowej i towarzyszącej.
Warunki noclegowe, sanitarne, żywieniowe, a także jakość infrastruktury
wypoczynkowej przygotowanej dla gości. Jak wyeksponowano tradycję wsi w
zachowaniu elementów dekoracji i czy zastosowano dawne przedmioty
codziennego użytku do współczesnych potrzeb turysty. Materiał ilustracyjny.
Opis oferty wypoczynkowej dla turystów
Jak spędzają czas goście, jakie aktywności mają w ofercie. W jaki sposób
wykorzystano zasoby gospodarstwa rolnego oraz wsi do budowania oferty. Czy
oferta żywieniowa jest oparta na bazie produktów wiejskich. Materiał
ilustracyjny.
Innowacyjność oferty
Czy zastosowano oryginalne elementy oferty pobytowej, a także innowacyjne
rozwiązania w zakresie zarządzania i podnoszenia jakości usług. Czy są
nawiązania do lokalnej tradycji. Czy zastosowano rozwiązania dla osób z
niepełnosprawnościami. Materiał ilustracyjny.
Dostępność oferty dla turystów oraz promocja
Strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, tytuły publikacji,
nazwy wydarzeń, w tym targów, w których uczestniczył obiekt, a także inne
oryginalne narzędzia promocji. Materiał ilustracyjny.
Certyfikaty i nagrody
Posiadanie certyfikatów branżowych (np. Polskiej Organizacji Turystycznej) lub
nagród w konkursach albo festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych. Dokumentacja (np. skan).
Razem

Jeśli tak – 10 pkt.

0-10 pkt.

0-12 pkt.

0-10 pkt.

0-8 pkt.

0-5 pkt.
0-55 pkt.

2. WYPOCZYNEK NA WSI
Obiekt jest skategoryzowany w ramach systemu oceny Wiejskiej Bazy
Noclegowej i posiada status obiektu „Wypoczynek na wsi”
Opis bazy noclegowej i towarzyszącej.
Warunki noclegowe, sanitarne, żywieniowe, a także jakość infrastruktury
wypoczynkowej przygotowanej dla gości. Materiał ilustracyjny.
Opis oferty wypoczynkowej dla turystów
Jak spędzają czas goście, jakie aktywności mają w ofercie. W jaki sposób
wykorzystano zasoby gospodarstwa rolnego oraz wsi do budowania oferty. Czy
oferta żywieniowa jest oparta na bazie produktów wiejskich. Materiał
ilustracyjny.
Innowacyjność oferty
Czy zastosowano oryginalne elementy oferty pobytowej, a także innowacyjne
rozwiązania w zakresie zarządzania i podnoszenia jakości usług. Czy są
nawiązania do lokalnej tradycji. Czy zastosowano rozwiązania dla osób z
niepełnosprawnościami. Materiał ilustracyjny.
Dostępność oferty dla turystów i promocja
Strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, tytuły publikacji,
nazwy wydarzeń, w tym targów, w których uczestniczył obiekt, a także inne
oryginalne narzędzia promocji. Materiał ilustracyjny.
Certyfikaty i nagrody
Posiadanie certyfikatów branżowych (np. Polskiej Organizacji Turystycznej) lub
nagród w konkursach albo festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych. Dokumentacja (np. skan).
Razem

Jeśli tak – 10 pkt.
0-10 pkt.

0-12 pkt.

0-10 pkt.

0-8 pkt.

0-5 pkt.
0-55 pkt.

3. OFERTA WYPOCZYNKOWA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Opis oferty uzupełniającej pobyt wypoczynkowy na wsi
Czy oferta stanowi spójny tematycznie kompleks wielu atrakcji i usług opartych
na zasobach polskiej wsi. W jaki sposób oferta uwzględnia zasoby infrastruktury
turystycznej, szlaków tematycznych, wydarzeń cyklicznych, a także ofertę
edukacyjną i kulturalną wsi. Atrakcyjność propozycji uzupełniającej ofertę
pobytową na wsi. Materiał ilustracyjny.
Wykorzystanie lokalnego potencjału wsi
Czy wykorzystano w ofercie lokalną tradycję oraz lokalne zasoby kulturowe i
naturalne. Jeśli tak, to w jaki sposób (ocena pomysłowości). Materiał
ilustracyjny.
Innowacyjność oferty
Czy zastosowano oryginalne elementy oferty pobytowej, a także innowacyjne
rozwiązania w zakresie zarządzania i podnoszenia jakości usług. Czy
zastosowano rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami? Materiał
ilustracyjny.
Sposób zarządzania ofertą
Jakość zarządzania ofertą (czy jest lider). Sposoby sprzedaży oferty (czy można
ją kupić np. poprzez touroperatora, czy oferta jest łączona w pakiety). Jakość
materiałów marketingowych.
Promocja oferty
Strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, tytuły publikacji,
nazwy wydarzeń, w tym targów, na których prezentowano ofertę, a także inne
oryginalne narzędzia promocji. Materiał ilustracyjny.
Certyfikaty i nagrody
Posiadanie certyfikatów branżowych (np. Polskiej Organizacji Turystycznej) lub
nagród w konkursach albo festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych. Dokumentacja (np. skan).
Razem

0-12 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-7 pkt.

0-8 pkt.

0-5 pkt.
0-52 pkt.

4. OFERTA SZLAKÓW KULINARNYCH NA TERENACH
WIEJSKICH
Opis szlaku kulinarnego turystyki wiejskiej
Charakterystyka szlaku, obszar funkcjonowania, tradycja kulinarna, na której
opiera się oferta szlaku. Materiał ilustracyjny.
Uczestnicy szlaku kulinarnego
Kto tworzy szlak (jakiego rodzaju podmioty, czy oferta jest stale dostępna). Czy
serwowane są dania oparte na przepisach zaczerpniętych z tradycji kulinarnej
danego regionu. Czy używane są tradycyjne urządzenia do przygotowania
posiłku, np. piece, wędzarnie, suszarnie itp. Materiał ilustracyjny.
Oferta programu pobytowego dla turysty oparta na szlaku kulinarnym
Jakość oferty pobytowej opartej na zasobach szlaku kulinarnego. Sposoby
sprzedaży oferty (czy można ją kupić np. poprzez touroperatora). Atrakcyjność
przedstawienia oferty. Materiał ilustracyjny.
Innowacyjność oferty
Czym szlak wyróżnia się na tle innych tego typu atrakcji. Jakie oryginalne
rozwiązania w zakresie zarządzania i podnoszenia jakości stosują uczestnicy i
operator szlaku. Czy zastosowano rozwiązania dla osób z
niepełnosprawnościami? Materiał ilustracyjny.
Dostępność szlaku, oznakowanie i promocja
Czy szlak jest wyznaczony w terenie, na mapach, w tym internetowych, lub w
aplikacjach mobilnych. Czy funkcjonuje system znakowania lokali, które należą
do szlaku.
Strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, tytuły publikacji,
nazwy wydarzeń, w tym targów, na których prezentowano ofertę szlaku, a
także inne oryginalne narzędzia promocji. Materiał ilustracyjny.
Certyfikaty i nagrody
Posiadanie certyfikatów branżowych (np. Polskiej Organizacji Turystycznej) lub
nagród w konkursach albo festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych. Dokumentacja (np. skan).
Razem

0-10 pkt.

0-15 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-5 pkt.
0-60 pkt.

